
 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 

วัตถุประสงค ์
  คณะกรรมการตรวจสอบเป็นกลไกหนึ่งของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการปฏิบัติหน้าที่ก ากับ
ดูแลกิจการขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร   โดยสอบทาน
กระบวนการจัดท ารายงานทางการเงิน   ระบบการบริหารความเสี่ยง   ระบบการควบคุมภายใน   กระบวนการ
ตรวจสอบและกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ   ข้อบังคับ   หลักจรรยาบรรณและ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล (Good  Corporate  Governance)  เพ่ือท าให้องค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   
รวมทั้งการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ อ.ส.ค. ในภาพรวมในการพัฒนาองค์กร   เพ่ือให้ อ.ส.ค. 
บรรลุผลส าเร็จเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม   โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะน าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ 
อ.ส.ค.   กระทรวงเจ้าสังกัด   และกระทรวงการคลังเป็นประจ าทุกปีภายใน  ๙0  วัน  นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
 
อ านาจหน้าท่ี 

คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจในการด าเนินการหรือสอบทานในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ภายใต้
ขอบเขตความรับผิดชอบ และมีอ านาจในการด าเนินการ   ดังต่อไปนี้ 

๑.  ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี   และพิจารณาการปฏิบัติงานอ่ืนที่ไม่ใช่         
งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ด าเนินการให้กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

๒.  เสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนม 
แห่งประเทศไทย   ในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเก่ียวกับรายงานทางการเงิน 

๓.  พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
เกี่ยวกับการแต่งตั้ง   โยกย้าย   ถอดถอน   ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ  ๖  ขึ้นไป   ของฝ่ายตรวจสอบและประเมิน
ระบบงาน   และพิจารณาความดีความชอบประจ าปีของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน (ผู้บริหาร
ระดับ  ๘)  เสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

๔.  สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน    แผนการตรวจสอบ
และงบประมาณของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

๕.  จัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพในการให้ค าแนะน า   หรือช่วยให้มี
การจัดท าการปฏิบัติงานตรวจสอบ  โดยใช้งบประมาณขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

๖.  ได้รับข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ   และได้รับ
ความร่วมมือจากพนักงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือสนับสนุนงานของฝ่ายตรวจสอบและประเมิน
ระบบงานให้มีประสิทธิภาพ 

๗.  ประชุมร่วมกับผู้บริหาร   ผู้สอบบัญชี   ผู้ตรวจสอบภายใน   และที่ปรึกษาภายนอกตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสม 

๘.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม      
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. 
 

/องค์ประกอบ..... 



 ๒ 
 
องค์ประกอบ 
  คณะกรรมการองค์การส่ ง เสริมกิจการโคนมแห่ งประเทศไทยแต่ งตั้ งกรรมการใน                
คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอย่างน้อยสามคนเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ     
โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ด้านการบัญชี   หรือการบริหารการเงิน   และคณะกรรมการองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นผู้แต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   หรือให้ผู้ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการตรวจสอบทั้งหมดเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบก็ได้   โดยให้
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง 
 
คุณสมบัต ิ

๑.  มีความเป็นอิสระ   สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความอิสระ   และเที่ยงธรรม 
๒.  มีความซื่อสัตย์สุจริต   มีมนุษยสัมพันธ์ดี   รวมถึงการเป็นผู้ ได้รับความเชื่อถือ   และเป็นที่

ยอมรับโดยทั่วไป 
 ๓.  มีความคิดสร้างสรร   แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ในการหารือและรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น 
๔.  มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี 
๕.  มีความเข้าใจหลักการบริหารจัดการที่ดี   มีวิจารณญาณ และทักษะในการตัดสินใจ    

สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งตีความและประเมินผลได้อย่างเหมาะสม 
๖.  เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการบริหาร   ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม

แห่งประเทศไทย   หรือไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติหรือมีอ านาจในการตัดสินใจ
ด้านการบริหารหรือการปฏิบัติงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

๗.  ไม่เป็นข้าราชการการเมือง   ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   สมาชิกสภาท้องถิ่น   ผู้บริหาร
ท้องถิ่น   ที่ปรึกษาทางการเมือง   กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองไม่ว่าจะได้รับ
ผลตอบแทนโดยตรงหรือไม่ได้รับผลตอบแทนโดยตรงจากพรรคการเมือง 

๘.  ไม่เป็นพนักงาน   ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับผลตอบแทนจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย   ในเวลาสองปีก่อนรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ   และไม่เป็นผ   ้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
ผู้บริหาร 

๙.  ไม่เป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจหรือกฎหมาย   หรือมีความเกี่ยวพันทางธุรกิจโดยตรงและโดยอ้อม
กับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   ทั้งในขณะแต่งตั้งและในเวลาสองปีก่อนรับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการตรวจสอบ 

๑๐.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
๑๑.  ไม่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งใดในนิติบุคคลที่ อ.ส.ค. เป็นผู้ถือหุ้น 
๑๒.  ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง   ไม่เคยเป็นกรรมการหรือ             

ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน   ผู้ร่วมทุน   หรือ           
มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ อ.ส.ค.   เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการในนิติบุคคล
ดังกล่าว   โดยการมอบหมายของ อ.ส.ค. 

 
 

/๑๓.  ไม่เคย..... 
 
 



 ๓ 
 

๑๓. ไม่เคยต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกไม่ว่าจะได้รับโทษจ าคุกจริงหรือไม่   เว้นแต่         
เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท   หรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษ   หรือพ้นระยะเวลาการรอ   
การลงโทษหรือรอการก าหนดโทษแล้วแต่กรณีเกินห้าปี 

๑๔. ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบในองค์กรอ่ืนเกินกว่าสามแห่งในเวลาเดียวกัน 
๑๕.  มีความสามารถปฏิบัติหน้าที่   และแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงาน     

ตามหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือผู้บริหารองค์การส่งเสริม
กิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

๑๖.  สามารถอุทิศเวลาให้กับการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบอย่างเต็มที่ 
 
วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็นคณะกรรมการ     
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 
การประชุม 

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อย ไตรมาสละ  ๑  ครั้ ง               
องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองในสาม   โดยกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ อาจใช้วิธีการประชุมทางไกล โดยผ่านสื่อต่าง ๆ  
  อนึ่ง   การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบมิใช่เป็นการด าเนินการโดยผ่านการประชุม
เท่านั้น   คณะกรรมการตรวจสอบอาจติดตามงานหรือทบทวนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร   ผู้ตรวจสอบ     
ภายใน   หรือผู้สอบบัญชี   หรือปฏิบัติงานอื่นใดภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ   และ
น าผลการปฏิบัติงานหรือความคืบหน้าในการปฏิบัติงานนั้นบรรจุเป็นวาระการประชุมเพ่ือให้ประชุมพิจารณา
ร่วมกัน 
  ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายบริหาร   ผู้ตรวจสอบ   หรือบุคคล             
ที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้น ๆ   เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนข้อมูลตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
ในแต่ละปีคณะกรรมการตรวจสอบสมควรต้องจัดให้มีการประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร   หรือผู้ตรวจสอบ
ภายใน   หรือผู้สอบบัญชี   วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดท าขึ้นและน าเสนอ     
ก่อนการประชุมอย่างน้อยสามวัน   และให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
บทบาทและความรับผดิชอบ 

๑. การควบคุมภายใน 
                        ๑.๑  ประเมินว่าฝ่ายบริหารได้ก าหนดแนวทางและสื่อสารความส าคัญของการบริหาร     
ความเสี่ยง   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์   การควบคุมภายใน   และการด าเนินการให้มั่นใจได้ว่า          
พนักงานแต่ละคนมีความเข้าใจในบทบาท   หน้าที่   และความรับผิดชอบของตน 

๑.๒  เน้นขอบเขตการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี   และผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ         
การสอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน   การควบคุมในระบบคอมพิวเตอร์             
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์   และแผนรองรับในการจัดท ารายงานทางการเงินหากมีกรณีฉุกเฉินในระบบ
คอมพิวเตอร์ 

/๑.๓  สอบทาน..... 
 



 ๔ 
 

๑.๓  สอบทานเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้สอบบัญชี   
และผู้ตรวจสอบภายในเสนอนั้นฝ่ายบริหารได้น าไปปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
 

๒.  รายงานทางการเงิน 
      ๒.๑  ทั่วไป 

(๑)  สอบทานประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานที่มีสาระส าคัญ   รวมทั้ง
ประกาศขององค์กรวิชาชีพและองค์กรก ากับดูแลที่ เกี่ยวข้อง   และสอบทานผลกระทบที่มีต่อรายงาน            
ทางการเงิน 

(๒)  สอบทานฝ่ายบริหาร  ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับความเสี่ยง     
ที่ส าคัญ   ผลกระทบ   และแผนในการลดความเสี่ยง 

(๓)  สอบทานประเด็นทางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อรายงาน
ทางการเงิน 

   ๒.๒  รายงานทางการเงินประจ าปี 
(๑)  สอบทานรายงานทางการเงินประจ าปี   รวมถึงพิจารณาความครบถ้วน   และ

สอดคล้องกันกับข้อมูลที่กรรมการตรวจสอบรับทราบประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงาน
ทางการเงิน 

(๒)  ให้ความสนใจในรายการที่มีความซับซ้อน   และหรือรายการผิดปกติ   เช่น   
รายการที่เก่ียวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

(๓)  ให้ความสนใจในประเด็นที่ต้องใช้วิจารณญาณตัดสิน   เช่น   การประเมินราคา
สินทรัพย์   และหนี้สิน   การประกันผลิตภัณฑ์   หรือข้อผูกมัด   หรือภาระผูกพันอื่น 

(๔)  การประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในการสอบทานรายงานทางการเงิน   
และผลการตรวจสอบ 

(๕)  สอบทานประเด็นต่าง ๆ   ในรายงานประจ าปีก่อนน าเสนอต่อสาธารณชน   
เพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลสามารถ เข้าใจได้ง่าย   และสอดคล้องกับข้อมูลที่กร รมการตรวจสอบได้รับเกี่ยวกับ
ด าเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

๒.๓  การเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
(๑)  การชี้แจงว่าผู้บริหารได้ท าและสรุปข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลทางการเงิน    

ขอบเขต   การมีส่วนร่วมของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน   และขอบเขตของผู้สอบบัญชีในการสอบทาน     
ข้อมูลดังกล่าว 

(๒)  ประเมินความยุติธรรมในการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้น   และรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล   การอธิบายของฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบว่า 

ก.   ผลทางการเงินระหว่างกาลมีความแตกต่างจากงบประมาณ   หรือประมาณการ
หรือไมเ่พียงใด 

ข.   การเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนทางการเงิน   หรือความสัมพันธ์ในรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาลนั้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานหรือแนวทางด้านการเงินขององค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 
 

/ค.  มีการใช้..... 
 



 ๕ 
 

ค.  มีการใช้หลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่างสม่ าเสมอ 
ง.  มีการเปลี่ยนแปลงหรือเสนอให้มีการเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านการบัญชี   หรือ  

การรายงานทางการเงิน 
จ.  มีรายการหรือเหตุการณ์ท่ีมีสาระส าคัญหรือผิดปกติเกิดขึ้น 
ฉ.  การควบคุมทางการเงินและการด าเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนม

แห่งประเทศไทย   ยังด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล 
ช. ข้อมูลเบื้องต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาลได้รับการเปิดเผย         

อย่างเพียงพอและเหมาะสม 
 

๓.  การตรวจสอบภายใน 
๓.๑  สอบทานกิจกรรมและโครงสร้างองค์กรของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 
๓.๒  สอบทานและอนุมัติกฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน   และแผนการ

ตรวจสอบ    
๓.๓  ร่วมกับผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในการพิจารณาและ   

ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย   เกี่ยวกับคุณสมบัติของ            
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ   การแต่งตั้ง   การถอดถอน   การโยกย้าย   ตั้งแต่ผู้ด ารงต าแหน่งระดับ  ๖  ขึ้นไป   และ
พิจารณาความดีความชอบของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงาน 

๓.๔  พิจารณาความเหมาะสมของการตั้งงบประมาณของฝ่ายตรวจสอบฯ   และทรัพยากร
ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบฯ 

๓.๕  สอบทานประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบฯ   จัดให้มีประชุม         
เป็นการเฉพาะกับหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบฯ   เพ่ือหารือในประเด็นต่าง ๆ   ที่ควรหารือกันโดยไม่มีฝ่ายบริหารในที่
ประชุม 

๓.๖  ด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ส าคัญได้มีการหารือ
ทันเวลา 
 

๔.  การสอบบัญชี  
 ๔.๑  สอบทานข้อเสนอของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับขอบเขตและแนวทางการปฏิบัติงาน   และ     

สอบทานผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 
  ๔.๒  ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีเพ่ือหารือในประเด็นต่าง ๆ   ที่ควรหารือกัน      

โดยไม่มีฝ่ายบริหารในที่ประชุม           
  ๔.๓  ด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะได้มีการหารือ   และปรับปรุง   

การปฏิบัติงานได้ทันเวลา 
 

๕.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
๕.๑  สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ          

ข้อบังคับ   และผลการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร   การติดตามผลเกี่ยวกับการกระท าทุจริต   หรือความผิดปกติ 
ในระบบบัญชี 

/๕.๒  รวบรวม..... 
 
 



 ๖ 
 

๕.๒  รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย    
และระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน 

๕.๓  พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงาน           
ทางการเงิน 

๕.๔  สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรก ากับดูแล   และปฏิบัติงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง                 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
 

๖.  การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม   และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน 
๖.๑  ให้มีการจัดท าหลักจริยธรรม   และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน                 

เป็นลายลักษณ์อักษร   ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 
๖.๒  ประเมินว่าฝ่ายบริหารได้จัดให้มีสภาพแวดล้อม   การปฏิบัติเป็นแบบอย่างและสื่อสาร     

ให้เห็นความส าคัญของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ   และแนวทางเก่ียวกับพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ 
๖.๓  สอบทานกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
๖.๔  รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ      

ให้เป็นปัจจุบัน 
 

๗.  ความรับผิดชอบในการรายงาน 
๗.๑  รายงานต่อคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอย่างสม่ าเสมอ

เกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม 
๗.๒  รายงานต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   และกระทรวงการคลังเกี่ยวกับองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบ   ความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย   และข้อมูลอ่ืน     
ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

๗.๓  จัดให้มีวาระหรือโอกาสในการหารือหรือสื่อสารระหว่างผู้ตรวจสอบภายใน   ผู้สอบบัญชี
และคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
 

๘.  ความรับผิดชอบอื่น ๆ  
๘.๑  หารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและบริหารความเสี่ยง 
๘.๒  ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลตามที่คณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง

ประเทศไทยร้องขอ 
๘.๓  จัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามความจ าเป็น และจ้างที่ปรึกษาหรือ

ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม 
๘.๔  สอบทานและปรับปรุงกฎบัตรเสนอต่อคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนม      

แห่งประเทศไทยเพ่ืออนุมัติ 
๘.๕  ประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 
 

/ในการปฏิบัติ..... 
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